Fagforbundet for deg
som er bioingeniør

Bioingeniør
Velkommen som medlem – og velkommen til et bredt helse- og sosialfaglig
fellesskap! Vi ivaretar dine yrkesfaglige interesser og inviterer deg med på
diskusjoner rundt faglige spørsmål.
Bioingeniøren har blant annet som oppgave å ta pasientprøver og å utføre analyse av
biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. Dette er arbeid som krever
høy kompetanse. Det er avgjørende at du får utvikle deg faglig i jobben. Fagforbundet
kjemper for at du får den videreutdanningen som kreves på din arbeidsplass.
Du har krav på et godt arbeidsmiljø slik at du kan løse dine oppgaver på en tilfredsstillende
måte. Tidspress, omorganiseringer og sparetiltak skal aldri gå på bekostning av faglig
forsvarlighet. I Fagforbundet er du med på å skape gode rammebetingelser innen helse- og
sosialsektoren – til beste for pasienter, brukere og ansatte.
Beregninger fra statistisk sentralbyrå viser at det kommer til å bli stor mangel på bioingeniører i årene framover. Fagforbundet slåss for gode lønns- og arbeidsforhold for alle
medlemmer i helsesektoren. Det mener vi er helt avgjørende for at du trives på jobben
– og for å øke rekrutteringen for bioingeniører og andre helsefaglige yrker.
Helsesektoren er inne i en reformperiode. Samhandlingsreformen utfordrer yrkesgruppene til å tenke og handle på tvers av sektorer og nivåer. Fagforbundet mener solide,

offentlig drevne pleie- og omsorgstjenester er en viktig forutsetning for at reformen skal
lykkes. Kjennskap til hverandre på tvers av yrkesgruppene fremmer samarbeid og et
flerfaglig tilbud til pasientene.
Du finner mer lesestoff på våre nettsider. Se www.fagforbundet.no/bioingenior og www.
fagforbundet.no/shs – og les om tema som legemiddellære, yrkesetikk, klinisk fagstige og
stipend.

Dette er Fagforbundet

• Landets største arbeidstakerorganisasjon med over 370 000
medlemmer.
• Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, styrt av medlemmene.
• Skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
• Vil styrke og videreutvikle velferdsstaten.
• Forbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,
statlige, private og andre offentlige virksomheter. Fagforbundet organi
serer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner.
• Yrkesaktive medlemmer betaler normalt 1,45 prosent av lønna, pluss
forsikring i fagforeningskontingent. Pensjonister, lærlinger og studenter
har egne vilkår. Deler av kontingenten kan trekkes fra på skatten.
Se mer på fagforbundet.no.

Medlemsfordeler
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•
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•
•

Rundt 17 000 tillitsvalgte ivaretar dine lønns og arbeidsforhold.
Juridisk hjelp i saker knyttet til arbeidsforholdet ditt.
Landets beste hjemforsikring, LOfavør innboforsikring.
Gode forsikringsordninger gjennom LOfavør.
Stipendordning til etter- og videreutdanning.
Tilbud om faglig utvikling, temadager og kurs.
Yrkesfaglige temahefter.
Nye medlemmer får tilbud om en kombinert livs-, uføre- og ulykkesforsikring. Denne kan du reservere deg mot.
• Fagbladet gratis i posten.
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Vil du bli medlem i Fagforbundet?
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Gå inn på fagforbundet.no/bli-medlem
eller send fagforbundet medlem til 1980

